PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2012 - 2013
CO
1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ
ŠKOLY

JAK





2. MÍSTA PRO RELAXACI
ŽÁKŮ O PŘESTÁVKÁCH







3. FUNKČNÍ A ÚČELNÉ
PROSTŘEDÍ ŠKOLY







prezentovat žákovské výtvarné a projektové práce na nástěnkách na
chodbách (družina, informace, ekologie, prevence zdravého
životního stylu, výtvarné práce)
dokončit malování zdí na chodbách
dokončit výzdobu chodeb
vymalovat tělocvičnu

KDO

DO

vychovatelka, metodik EVVO,
metodik prevence, učitelé Vv

27. 6. 2013

školník, učitelé Vv, žáci
učitelé Vv, žáci
školník

27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013

nabídnout žákům využívání tělocvičny včetně využití boxovacího
dozorující
pytle, využití dětských koutků na chodbách (vybavených
hračkami, kreslící tabulí, kobercem, pastelkami, papíry a
omalovánkami), terasy, relaxačního koutku s jezírkem a
bylinkovými záhony před školou v době velké přestávky
nabídnout odpočinek v relaxačním koutku ve třídách 1. stupně
(koberec, stolní hry, časopisy, gymnastický míč, hračky, potřeby na
kreslení, PC, …), ve třídách 2. stupně (křesla, koberec, PC,
třídní učitelé
časopisy, knížky, rádio magnetofon či CD přehrávač)
dovybavit chodbu sedacím pytlem
pokračovat ve spolupráci s knihovnou – získání vyřazených
učitelé Čj
časopisů

27. 6. 2013

realizace vybavení odborných učeben z prostředků projektu
využívat přírodní učebnu pro výuku i relaxaci na školním pozemku
obnovit systém zavlažování
obnovit relaxační koutek na pozemku (nátěry konstrukcí, lavic)
jednání se městem –výměna oken – 4. ročník

27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013

ředitel
učitelé
školník, učitelé Pv, žáci
školník, učitelé Pv, žáci
vedení školy

30. 6. 2012

31.1.2013

4. PODPORA BEZPEČÍ








5. DODRŽOVÁNÍ
HYGIENICKÉ
NEZÁVADNOSTI
6. TVORBA PODNĚTNÉHO
PROSTŘEDÍ

7. OSOBNÍ PROSTŘEDÍ















dodržování závazných pravidel, předpisů a řádů (šk. řád, provozní
fungování výchovné skupiny (vých. poradce, preventista, třídní
učitel, rodiče žáka)
pravidelné konzultační hodiny vých. poradce a preventivy
beseda se hasičským záchranným sborem (nácvik evakuace)
vést žáky k bezpečnému způsobu života
naplňování minimálního preventivního programu školy dle dodatku
na příslušný školní rok
uplatňování dohodnutých třídních pravidel
dodržování závazných předpisů a norem

žáci, učitelé, vedení školy
výchovný poradce, preventista

27. 6. 2013
27. 6. 2013

výchovný poradce, preventista
preventista
učitelé VkZ
učitelé, preventista

27. 6. 2013
duben 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013

učitelé, žáci
učitelé, žáci, vedení školy

27. 6. 2013
27. 6. 2013

vést žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí (Dlouhodobý
plán EVVO + dodatek na příslušný školní rok, plán Ekoškoly –
pořádat besedy, projekty, výukové programy, účast v ekologických
sítích a soutěžích, …), jeho plnění
vytváření aktivizujícího prostředí (názorné pomůcky ve třídách)
založení bylinkového záhonu a péče o něj
třídit odpad (třídní služba)
pečovat o pokojové rostliny (třídní služba)
pečovat o zvířátka (rybičky, ptáci – rozpis služeb tříd)
pečovat okolí školy (projekt Den Země)
žáci si mohou osobní věci ukládat ve skříňkách ve třídě
možnost uspořádání pracovních míst

koordinátor EVVO
ekotým

27. 6. 2013

učitelé
učitelé PV, žáci
koordinátor, žáci, tř. učitelé
koordinátor, žáci, tř. učitelé

27. 6. 2013
31.10.2012
27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013
duben 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013

žáci, třídní učitel
žáci, učitelé

8. ROZVÍJENÍ
KOMUNIKACE A
SPOLUPRÁCE, UZNÁNÍ











9. ROZVÍJENÍ ÚCTY



10. PRAVIDELNÝ A
PROMYŠLENÝ REŽIM
ŠKOLY, REŽIM DNE





11. PODPORA POHYBOVÉ
AKTIVITY





12. PODPORA ZDRAVÉ
VÝŽIVY








13. SMYSLUPLNOST

motivovat ke vhodnému chování vstřícným a otevřeným přístupem
všech pedagogů vůči sobě samým a vůči žákům společnými
akcemi, vzděláváním
realizovat projekty Preventivního programu a jeho dodatku na
příslušný školní rok zaměřené na rozvoj komunikace, spolupráce,
uznání, podporu ke zdravému životnímu stylu, jeho plnění
realizovat projekty z EVVO zaměřené na spolupráci, pomoc
slabšímu, rozvoj komunikace
stanovit konzultačních hodiny a činnost výchovného poradce a
metodika prevence pro žáky a rodiče, spolupráce s PPP, SVP
Mimóza, soc. kurátorkou, …)
podporovat vyjadřování žáků (přímo či nepřímo – ankety 2x za
měsíc, schránka důvěry)
zrealizovat 2 celoškolní aktivity ve smíšených skupinách - projekty
uspořádat zábavné aktivity pro žáky ve volném čase (šipky, stolní
fotbal)
minimalizace stresu žáka (týdenní plán výuky, zkoušení, testů,…)
DVVP – celá sborovna – osobnostní a sociální výchova, EVVO

pedagogický tým, žáci
metodik prevence, učitelé, žáci

27. 6. 2013
27. 6. 2013

koordinátor EVVO, učitelé a
žáci
výchovný poradce, metodik

27. 6. 2013
30. 9. 2012
27. 6. 2013
27. 6. 2013
27. 6. 2013

metodik prevence, učitelé Čj

27. 6. 2013

metodik prevence, EVVO,
učitelé
metodik prevence, učitelé

27. 6. 2013
27. 6. 2013

učitelé
sborovna

rozvoj dobrých vztahů mezi žáky (společné akce školy, sportovní
klání, účast na projektech,..)

27. 6. 2013
27. 6. 2013
27.6.2013

hygienicky sestavit rozvrhy hodin
rozvíjet zodpovědnost žáků prostřednictvím plnění třídních služeb
nabídka kroužků – terapeutické dílny (udržitelnost projektu OP VK
Škola plná života), logopedického kroužku
nabídnout lyžařský, plavecký výcvik dle zájmu žáků
realizovat zátěžový program pro všechny žáky školy (OP VK)
zařazení vycházek a terénního vyučování do výuky

ředitel
třídní učitelé
J. Juránková

30. 9. 2012
27. 6. 2013
27. 6. 2013

ředitel, učitelé TV
metodik prevence
učitelé

30.11. 2012
31. 5. 2013
27.6.2013

zařazovat recepty zdravé výživy
zařazení témat zdravé výživy do vyučovacích hodin
podporovat volný pitný režim u žáků i během výuky
zdokonalování činností v závislosti na uplatnění v běžném životě
zařazování rozličných forem a metod výuky, týmová spolupráce
pokračovat a rozvíjet vlastní tradice školy (pokračování v činnosti
Ekoškoly – žádost o titul, zapojení do projektu Recyklohraní,
soutěž Zelený Pardoubek, tvorba školního časopisu

žáci, učitelé PV
učitelé PV, Vkz
učitelé
žáci, učitelé
učitelé

27. 6. 2013
30.9.2012
27. 6. 2013
27.6.2013
27.6.2013

učitelé, metodici, koordinátoři
redakce

27.6.2013

14. PODPORA VOLBY,
PŘIMĚŘENOST







15. SPOLUPRÁCE A
SPOLUÚČAST












16. MOTIVUJÍCÍ
HODNOCENÍ





17. DEMOKRATICKÉ
PRINCIPY






modernizovat výuku v rámci projektu OP VK (prezentace, pracovní
listy, výukové hry, učebnice, metodická příručka, …)
tvorba IVP pro žáky se specifickými potřebami
zvýšená pozornost pro žáky s těžším postižením
respektování tempa a rozumových schopností žáků
nabídka rozšiřujícího učiva pro žáky vzdělávané dle ŠVP-ZV

metodici, tvůrci

27.6.2013

učitelé
učitelé
učitelé
učitelé

30.9.2012
27.6.2013
27.6.2013
27.6.2013

zapojování žáků do dění ve škole formou anket, dotazníků, diskuzí
rozvíjení spolupráce s rodiči (tř. schůzky, dílny pro rodiče, besedy
– OP VK Škola plná života – udržitelnost, řemeslné dílny – Škola
plná života II)
pokračovat ve čtenářské soutěži v Městské knihovně (1x za měsíc)
realizovat podzimní, vánoční, velikonoční výstavku prací žáků
spolupracovat se sponzory (fa Falta – úklid dvora, dekorace)
spolupráce se střediskem SEVER – environmentální výchova
spolupráce s místními partnery (MŠ – sběr elektrozařízení a baterií)
spolupráce s ÚP Ústí nad Orlicí
spolupráce s Městským muzeem Králíky (tvorba Regionální
učebnice)
vytvoření logopedického centra – pomoc pro ostatní školy

žáci, učitelé
učitelé, metodici

27.6.2013
27.6.2013

učitelé Pv, žáci
učitelé Pv, žáci
koordinátor EVVO
třídní učitelé, žáci
metodik prevence
koordinátor EVVO

27.6.2013
30. 4. 2013
31.12.2012
27.6.2013
27. 6. 2013
31.1.2013
27. 6. 2013

J. Juránková

27. 6. 2013

včasné zveřejňování otázek u prověrek a zkoušení, možnost
stanovení opravného termínu (minimalizace stresu z neúspěchu)
slovní hodnocení žáků v 1 a 3. čtvrtletí šk. roku
využívání možnosti sebehodnocení

učitelé
učitelé
žáci

27.6.2013
2x za šk. rok
27.6.2013

realizace projektů, besed, setkání vedoucích k poznávání vlastních
hodnot i hodnot ostatních, sdílení odlišných názorů a postojů
respektování práv a povinností vycházejících z dokumentů školy
školní řád, provozní řád)
působení školské rady
činnost Ekotýmu – realizace plánu činnosti

učitelé, žáci, rodiče, metodici,
vedení školy
učitelé, žáci, rodiče, metodici,
vedení školy
předseda, členové
koordinátor EVVO

27.6.2013
27.6.2013
27.6.2013
27. 6. 2016

18. KULTURA A
VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLE









realizace projektů a akcí školy, naplňování dodatků v rámci
prevence, EVVO
prezentovat se na veřejnosti – www stránky, regionální tisk,
kulturní vystoupení, výstavky, školní časopis Školní bravíčko,
vánoční jarmark
dodržovat vlastní tradice školy (projekty, akce EVVO, akce ŠD –
besídka, karneval, čarodějnice, …)
pořádání akcí, besed, tvořivých dílen pro rodiče
být otevření vůči novým partnerům – Klub maminek (využívání
keramické dílny, relaxačního prostoru před školou
hledání nových partnerů
otevření logopedického centra – metodická pomoc okolním školám

učitelé, metodici, koordinátoři,
vedení školy
učitelé, metodici, koordinátoři,
vedení školy, žáci
metodici
metodici, vychovatelka
vedení školy, ped. sbor
vedení školy, ped. sbor
J. Juránková

27.6.2013
27.6.2013
27. 6. 2013
27.6.2013
27.6.2013
27. 6. 2013

